สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย และวิศิษฏศิลปิน
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ รัฐบาลได้ประกาศให้วนั ที่ ๒ เมษายน ของทุกปี อันเป็ นวัน
คล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็ น “วันอนุรกั ษ์มรดก
ไทย” ด้วยตระหนักในพระปรีชาสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรม และพระมหากรุณาธิคุณทีท่ รงอนุ เคราะห์
สนับสนุ นกิจกรรมอันเนื่องด้วยงานวัฒนธรรมของชาติเสมอมา โดยเฉพาะทรงเป็ นแบบอย่างในการ
บําเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยาวัตรในด้านการอนุ รกั ษ์มรดกของชาติในสาขาต่าง ๆ เช่น
วรรณศิลป์ ประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ภาษาไทย สถาปตั ยกรรม ดนตรีไทยและพุทธศาสนา รวมทัง้
ได้เจริญรอยตามเบือ้ งพระยุคลบาทในการสร้างสรรค์และธํารงรักษามรดกของชาติให้ยงยื
ั ่ นตกทอดต่อไป
ถึงลูกหลาน
สําหรับคําว่า “มรดกไทย” ในที่น้ี คณะกรรมการอํานวยการวันอนุ รกั ษ์มรดกไทย ได้ให้
ความหมายไว้ ว่ า “มรดกทางวัฒ นธรรมที่แ สดงออกถึง สัญ ลัก ษณ์ ข องความเป็ น ชาติ ซึ่ง ได้ แ ก่
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โบราณสถาน วรรณกรรม ศิลปหัตถกรรม นาฏศิลป์และดนตรี ตลอดจนถึงการ
ดําเนินชีวติ และคุณค่าประเพณีตา่ งๆอันเป็นผลผลิตร่วมกันของผูค้ นในผืนแผ่นดินในช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมา”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้รบั การทูลเกล้าฯถวายพระสมัญญาเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๓๑ ว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ วัน
ศิลปินแห่งชาติ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกไ็ ด้ทูลเกล้าฯถวายพระสมัญญา “วิ ศิษฏศิ ลปิ น” (อ่านว่า
วิ-สิด-สิน-ละ-ปิน) แด่พระองค์ทา่ น ซึง่ มีความหมายว่าทรงมีพระอัจฉริยะภาพและทรงพระปรีชาสามารถ
ในศิลปะหลายสาขา ทรงมีคุณูปการต่อ เหล่าศิล ปิ นและศิล ปวัฒ นธรรมของชาติ และยัง ทรงเป็ นเมธี
ทางด้านวัฒนธรรม คือทรงเป็นปราชญ์ทม่ี คี วามรอบรูใ้ นวัฒนธรรมด้านต่างๆ
ภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานด้านศิลปวัฒนธรรม นับเป็น
ภาพทีค่ นุ้ ตาพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะพระปรีชาสามารถในศิลปะหลายสาขาก็ลว้ นเป็นที่
ประจักษ์ อาทิ
ด้านวรรณศิ ลป์ ทรงได้พระราชนิพนธ์ทงั ้ ร้อยแก้วและร้อยกรองเป็นจํานวนมาก อีกทัง้ มี
ความหลากหลายในแนวเรือ่ งและลีลา งามด้วยรสถ้อยทางภาษา เปี่ยมด้วยสุนทรียะและเนื้อหาสาระ ใน
หนังสือ “เทพรัตนบรรณศิลป์” ของ รศ.ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล ได้กล่าวไว้วา่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระปรีชาสามารถแต่งคําประพันธ์ได้ทงั ้ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย แต่
ทรงแต่งโคลงสีส่ ภุ าพได้ดยี งิ่ เช่น เรือ่ งอยุธยา กษัตริยานุสรณ์ พุทธศาสนสุภาษิต เป็ นต้น พระราช
นิพนธ์รอ้ ยกรองทีม่ อี ยูจ่ าํ นวนมากได้สะท้อนให้เห็นเด่นชัดถึงการทรงเป็ นกวีและปราชญ์ทางภาษาแห่ง
รัตนโกสินทร์รว่ มสมัย ผูท้ รงสืบทอดความงามความชืน่ ชมแห่งวรรณศิลป์ไทยได้อย่างดีเลิศ และยังทรง
เป็นตัวอย่างพิสจู น์ให้เห็นว่า การเป็นกวีนนั ้ ผสานกลมกลืนกันระหว่าง “พรสวรรค์” และ “ความวิ ริยะ
ในการฝึ กฝน” เป็นศาสตร์และศิลป์อนั สร้างสรรค์จากปญั ญาและหัวใจร่วมกัน ในด้านพระราชนิพนธ์
ร้อยแก้วนัน้ ทรงเริม่ ต้นเรียงร้อยมาตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และทรงฝึกฝนเรือ่ ยมา ทรงเริม่ จากเรียงความ
สารคดี งานวิชาการสัน้ ๆ และพัฒนาต่อไปเรือ่ ยๆตามลําดับความรูท้ เ่ี พิม่ พูนขึน้ พระราชนิพนธ์รอ้ ยแก้ว
ทีม่ อี ยูม่ ากคือ สารคดีเสด็จเยือนต่างประเทศ ซึง่ เรื่องแรกก็คอื “การเดินทางไปร่วมพิธพี ระบรมศพพระ

เจ้ากุสตาฟที่ ๖ อดอล์ฟ” นอกจากนี้ยงั ทรงมีพระราชนิพนธ์ทแ่ี ปลจากภาษาจีน เช่น นวนิยายเรือ่ ง
ผีเสื้อ จากเรือ่ งหูเตีย๋ ของ หวังเหมิง นักประพันธ์ชอ่ื ดังของจีน หยกใสร่ายคํา อันเป็ นกวีจนี โบราณ
จํานวน ๓๔ บท เป็นต้น ซึง่ ภาษาจีนนี้ใช่จะเรียนกันง่ายๆ ส่วนใหญ่จะล้มเลิกเสียกลางคัน แต่พระองค์
กลับทรงศึกษาและฝึกฝนอย่างสมํ่าเสมอจนอ่าน พูดและเขียนได้คล่อง
ในด้านพระนามแฝง มี ๔ พระนาม ซึ่งได้รบั สังถึ
่ งที่มาของพระนามด้วย คือ ก้ อนหิ น-ก้ อน
กรวด ก้อนหินคือพระองค์เอง รับสังว่
่ าเพราะพระองค์ท่านตัวโตเลยใช้ช่อื ก้อนหิน ใช้ร่วมกับก้อนกรวด
คือ กุณฑิกา ไกรฤกษ์ ที่ตวั เล็กกว่า แว่นแก้ว เป็ นชื่อที่ทรงตัง้ ขึน้ เอง เพราะตอนทรงพระเยาว์มชี ่อื ว่า
ลูกแก้ว และทรงโปรดเพลงน้อยใจยาทีน่ างเอกชื่อ แว่นแก้ว หนูน้อย เป็ นชื่อเล่นทีเ่ รียกในครอบครัวว่า
น้อย เลยใช้พระนามแฝงว่า หนูน้อย และบันดาล เป็ นคําทีผ่ ดุ ขึน้ มาในสมอง ไม่มเี หตุผลอะไร
ลายสือศิ ลป์ พู่กนั จีน ซึง่ เป็ นอีกหนึ่งในพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในการเขียนหนังสือจีนด้วย
พูก่ นั ดังลายสือฝีพระหัตถ์ทเ่ี ขียนว่า “เซิง่ โซ่ว อู๋ เจียง” แปลว่า “ทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน” ทีป่ ระดับ
เด่นเป็นสง่า ณ ซุม้ ประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ณ บริเวณวงเวียนโอเดียน
ในด้ า นศิล ปะ ภาพวาดการ์ตู น ทรงเขีย นไว้ ม ากมาย หลายลัก ษณะ ล้ว นสื่อ ความคิด
จินตนาการ อารมณ์ขนั จากใจสู่ใจได้อย่างน่ ารักและสนุ กสนาน เช่น ภาพช้อปปิ้ ง ทีล่ อ้ ถึงการซื้อของ
มากมายจนต้องใช้ปากคาบ หรือภาพการ์ตูนล้อพระองค์เองทีท่ รงวาดประกอบ ในพระราชนิพนธ์ “คน
แขนหัก” ทีล่ งในมติชนสุดสัปดาห์เมือ่ เร็วๆนี้
นอกจากพระราชนิพนธ์ดงั กล่าวแล้ว ยังทรงเป็นนักร้อง นักดนตรีไทยที่มีความสามารถรอบด้าน
ทรงพระราชนิพนธ์เนื้อเพลงไทยไว้หลายเพลง รวมทัง้ เพลงลูกทุ่ง ซึง่ เพลงแรกก็คอื “ส้มตํา” ทีเ่ รารูจ้ กั กัน
ดี และยังทรงมี งานปัน้ อีกจํานวนหนึ่ง ณ สถาบันการศึกษาและโรงงานเซรามิคหลายแห่ง ทรงเขียน
ภาพจิ ตรกรรม ไว้ถงึ ๑๐๐ ภาพ เช่น ภาพกลับบ้านเกิด มิตรภาพ รวมถึงภาพจิตรกรรมที่วดั ท่า
สุทธาวาส และวัดอัมพวันเจติยาราม อันเป็นงานศิลป์ทง่ี ดงามยิง่
สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได้พ ระราชทานพระราชู ป ถัม ภ์อ ัน
หลากหลาย และประกอบพระราชกิ จมากมายเพื่อช่วยอนุรกั ษ์ พัฒนาศิ ลปวัฒนธรรมไทยให้เป็ น
สมบัติ ของชาติ อย่ า งยัง่ ยื น ทัง้ ในเรื่อ งการช่ า งไทย ดนตรีไ ทย นาฏศิล ป์ งานพิพ ิธ ภัณ ฑ์
โบราณสถานในภูมภิ าคต่างๆ ตลอดจนเรื่องอาหารไทย และวิถชี วี ติ ไทยในด้านอื่นๆ เช่น ด้านสุขภาพ
อนามัย ด้านสังคมสงเคราะห์ช่วยเด็กพิการและด้อยโอกาส ฯลฯ โดยเฉพาะทรงพระราชทานพระ
ราชูปถัมภ์แก่เหล่าศิลปิ นน้อยใหญ่มากมาย ทัง้ ศิลปิ นแห่งชาติ ศิลปินพืน้ บ้าน ศิลปิ นเพลงลูกทุ่ง ฯลฯ
เช่น เสด็จฯไปเป็ นประธานในงานด้านวัฒนธรรม เสด็จฯไปเยีย่ มเยียนศิลปินทีเ่ จ็บปว่ ยหรือพระราชทานของ
เยีย่ ม พระราชทานรางวัลแก่ศลิ ปิ น เป็ นต้น ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวล้วนสร้างขวัญกําลังใจ
และก่ อ ให้เ กิด การตื่น ต้ ว ในวงการศิล ปวัฒ นธรรมอย่ า งกว้า งขวาง ทรงเป็ นปราชญ์ ท างภาษา
วรรณคดี ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและพิ พิธภัณฑวิ ทยา อีกทัง้ ได้พระราชทานปญั ญาความรูใ้ น
เรื่องเหล่านี้แก่วงวิชาการ ทีส่ ําคัญยิง่ ก็คอื ได้พระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน
วัฒนธรรม ทัง้ ในด้านการอนุ รกั ษ์ พัฒนา การปลูกฝงั เผยแพร่ การถ่ายทอดสืบสาน และการจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบอีกด้วย

พระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หากจะกล่าวโดยสรุปคงต้องยกกลอนเทิดพระเกียรติของ นายประสิทธิ ์ รุง่ เรืองรัตนกุล มาดังนี้
หนึ่งนักปราชญ์อจั ฉริยะรัตนโกสินทร์
หนึ่งคีตศิลปินปิ่นสยาม
หนึ่งนงรามวิจติ รศิลป์ระบิลไกล
หนึ่งกวีลลี าสง่างาม
ดุจแก้วเก้าวาววับระยับฟ้า
“เทพรัตนา” แห่งรัฐวิวฒ
ั น์สมัย
ชุบชีวนิ ศิลปะวัฒนธรรมไทย
เกริกเกรียงไกรคูห่ ล้าคูฟ่ ้ าดิน
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